
aktyvumas įvardinamas kaip pirminė 
sveikatos profilaktikos priemonė.

Europos Sąjugos rekomendacijos 
įmonėms, siekiančioms skatinti 
fizinį aktyvymą:
• įsigyti įrangą mankštoms (viduje 

ir lauke);
•  užtikrinti reguliarias fizinio akty-

vumo specialistų konsultacijas (gru-
pinėms veikloms ir individualiai);

• skatinti darbuotojų dalyvavimą 
darbovietės sporto renginiuose;

• remti darbuotojų kelionę į/iš dar-
bo dviračiu ar pėsčiomis;

• jei darbas yra sunkus ar monotoniš-
kas ir dėl to didėja kaulų ir raumenų 
sistemos sutrikimų rizika, sudaryti ga-
limybę atlikti fizinius pratimus, skirtus 
šių ligų profilaktikai;

• kurti fiziniam aktyvumui palankią 
darbo aplinką. 

(Higienos instituto leidinys „Fizinio aktyvu- 
mo skatinimas darbo vietose“).

„Sveikata žmogaus akyse niekada nepraranda vertės, nes net ir apsirūpinus, prabangoje be sveikatos gyventi gera nebūna.“ N. G. Černiševskis

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
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Informacijos sklaida rūpinasi (organizuoja) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Balandis džiugins sveikatinančių naujienų gausa!
Nemokamų sveikatinimo veiklų sąraše rasite ne vieną naujieną ir, žinoma, daug įprastinių veiklų. Dėl Jūsų patogumo ir 

galimybės rinktis pasirūpinome, kad veiklos vyktų skirtingu laiku ir aprėptų kuo daugiau gyventojų grupių – vaikus ir jaunimą, 
darbingo ir vyresnio amžiaus žmones bei daug kitų. Kviečiame susipažinti su išsamesniais veiklų pristatymais ir aktyviai dalyvauti!

Konkursas 
„Judriausia 
įmonė 2019“ – 
aktyviai ir nebijančiai 
iššūkių komandai!

Apie pusė mūsų visuomenės yra 
darbingo amžiaus žmonės. Didelė da-
lis jų kasdien darbe praleidžia 8 valan-
das – apie 60 proc. aktyvaus dienos 
laiko. Pasaulio sveikatos organizacija 
(toliau – PSO) akcentuoja, kad dėl šios 
priežasties darbo vietose idealu ska-
tinti suaugusiųjų fizinį aktyvumą. Kaip 
rodo įvairūs tyrimai, įmonių, kurios 
skatina fizinį aktyvumą, darbuotojai 
džiaugiasi ne tik pagerėjusia sveika-
ta, bet ir padidėjusiu produktyvumu, 
koncentracija, pasitenkinimu darbu, 
pagerėjusiais santykiais tarp kolegų ir 
t. t. Naujausiais mokslo duomenimis 
pagrįstose PSO rekomendacijose fizinis 

Klaipėdos miesto visuomenės svei-
katos biuras, siekdamas skatinti dar-
buotojus rūpintis savo sveikata, o įmo-
nės vadovus prisidėti prie darbuoto-
jų sveikatos palaikymo bei gerinimo, 
didžiausią dėmesį skiriant darbuotojų 
judėjimui, kviečia dalyvauti kasmet or-
ganizuojamame ir įvairių uostamiesčio 
įmonių itin pamėgtame konkurse 
„Judriausia įmonė 2019“.

Konkurso metu 
įmonės turės stengtis:
• kas mėnesį kuo aktyviau dalyvauti 

įvairiose sveikatinimo veiklose, susiju-
siose su judėjimu (organizuojamose 
Sveikatos biuro ar kitų organizacijų);

• organizuoti ir įgyvendinti savo 
įmonei arba Klaipėdos miesto ben-
druomenei skirtus sveikatinimo ren-
ginius;

• fiksuoti įveiktus kilometrus ei-
nant/bėgant/važiuojant dviračiu ar 
kitomis priemonėmis (išskyrus moto-
rines transporto priemones).

http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informaciniai/FA-stendinis%20pranesimas.pdf
http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informaciniai/FA-stendinis%20pranesimas.pdf
https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt


je, taigi prisijungdami prie šios iniciaty-
vos Jūs tapsite savotiškais sveikesnio ir 
aktyvesnio gyvenimo ambasadoriais 
savo mieste.

Kaip dalyvauti?
• Iš anksto nuspręskite, kad prisi-

dėsite prie šios iniciatyvos, ir numatytą 
dieną darbe, universitete, parduotu-
vėse ir kt. nesinaudokite liftais bei es-
kalatoriais.

• Pasiūlykite prisijungti prie šios ini-
ciatyvos Jus supančius žmones (šeimos 
narius, kaimynus, kolegas).

• Nemokamai parsisiųskite ir nau-
dokite specialiai šiai progai sukurtą 
medžiagą (plakatus, skrajutes, lipdu-
kus ir kt.), klijuodami ją ant liftų/ eska-
latorių (pasirūpinkite leidimu) ar dalin-
damiesi su aplinkiniais.

• Nepamirškite pasidalinti šios die-
nos minėjimo akimirkomis socialiniuo-
se tinkluose, pridedant grotažymes  
#NoElevatorsDay ir #TakeTheStairs.

• Dalyvaukite Sveikatos biuro orga-
nizuojamame konkurse ir balandžio 
24 d. kelkite nuotraukas su trumpu 
aprašymu ir nurodytomis grotažymė-
mis socialiniame tinkle Facebook 
sukurtame renginyje (diskusijos skilty-
je). Originaliausiai paminėjusius šią 
dieną išrinks Sveikatos biuro komisija 
ir net trys nugalėtojai bus apdovanoti 
šauniais prizais balandžio 25–26 d. !!! 

• Sekite naujienas apie šią iniciatyvą 
socialinių tinklų Facebook ir Twitter 
paskyrose.

• SVARBU! Užtvėrus liftus/eskalato-
rius STOP juostomis ar kitomis priemo-
nėmis, būtina pasirūpinti, jog liftai/
eskalatoriai vis tiek būtų prieinami 
žmonėms, kuriems lipti laiptais per 
sunku ar tiesiog neįmanoma.

NIEKADA NEVĖLU PRADĖTI – 
JŪSŲ LAIKAS YRA DABAR!

Papildomi taškai bus skiriami 
toms įmonėms, kurios dalyvaus 
šiose veiklose:
• Sveikatos biuro, pačios įmonės (kon-

kurso dalyvės) ar kitų organizacijų orga-
nizuojami žygiai pėsčiomis;

• mankštos darbo vietoje;
• tarptautinės iniciatyvos „Diena be 

lifto“ minėjimas;
• Pasaulinės dienos be tabako minė-

jimas;
• Sveikatos biuro organizuojamos pa-

skaitos streso valdymo tema;
• tęstinis dalyvavimas konkurse (-uose).

REGISTRACIJA Į KONKURSĄ 
iki balandžio 30 d. Esant poreikiui, 

konkurso organizatoriai pasilieka teisę 
koreguoti paraiškų teikimo datą.

KONKURSO LAIKOTARPIS – 
nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.
 DAUGIAU INFORMACIJOS: 
mob. tel. 8 640 933 42 arba 
el. p. gintare@sveikatosbiuras.lt

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuras, 

finansuoja Klaipėdosmiesto savivaldybė
iš visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos.

„Sveikata yra tokia pat užkrečiama kaip ir ligos“ R.  Rolanas
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Tarptautinė iniciatyva 
„Diena be lifto“ – 
mažais žingsneliais 
didelių pokyčių link!

Dirbate sėdimą darbą? Norėtumėte 
pradėti sportuoti, bet vis pritrūksta mo-
tyvacijos? Manote, jog neturite laiko fizi-
niam aktyvumui? Su tokiais ar pana-
šiais klausimais ir problemomis susiduria 
dažnas iš mūsų. Jūs klausiate, nuo ko 
pradėti, norint daugiau judėti? Mes atsa-
kome – vienintelis kelias į pokyčius – im-
tis pokyčių jau dabar! Nebūtina iš karto 
lėkti į sporto klubą ar skausmingai gau-
dyti orą sukant ratus stadionuose. At-
minkite – tikslų siekimas, padalijant tiks-
lą į keletą atkarpų, visada efektyvesnis 
nei siekis po savaitės įveikti maratoną, 
nors priešistorė liūdnoka – pasyvus dryb-
sojimas ant sofos, svajingai žvelgiant į 
ristele bėgiojančius televizijos ekrane. 
Pasinaudokite mūsų patarimu ir imkitės 
judėti pamažu, o vėliau, net neabejo-
jame, fizinio krūvio norėsis vis daugiau ir 
daugiau.

Pradėkite pažintį su fiziniu aktyvu-
mu ir jo nauda sveikatai, prisijungdami 
prie tarptautinės iniciatyvos „Diena be 
lifto“!

Ši iniciatyva – tai dalis „NowWeMOVE“ 
kampanijos, kurią inicijavo Tarptautinė 
sporto ir kultūros asociacija (ISCA).

Pagrindinis iniciatyvos tikslas – ska-
tinti žmonių fizinį aktyvumą ir didinti su-
pratimą apie fizinio aktyvumo naudą, 
akcentuojant, kad būti aktyviam yra 
lengva, nepaisant užimtumo kasdieni-
niame gyvenime.

Klaipėdos mieto visuomenės sveika-
tos biuras jau antrus metus iš eilės jun-
giasi prie šios iniciatyvos ir kviečia vi-
sus uostamiesčio gyventojus ir orga-
nizacijas balandžio 24 d. iškeisti liftą ar 
eskalatorių į laiptus.

Kodėl verta prisijungti prie šios 
iniciatyvos?
• Pasirinkimas lipti laiptais, o ne kilti 

liftu/eskalatoriumi gali būti pirmasis 
svarbus žingsnis Jūsų gyvenime, sie-
kiant tapti aktyvesniu įvairiausių darbų 
kupinoje kasdienybėje.

• Jūs kursite sveikesnius įpročius 
savo bendruomenėje ir įkvėpsite aplin-
kinius.

• Ši iniciatyva vyksta visame pasauly-

KONKURSO NUOSTATAI IR KITA 
REIKALINGA INFORMACIJA DALYVIAMS

Kviečiame dalyvauti 
konkurse 
„Judriausias darželis“

Praeitais metaus daugiau nei 20 
uostamiesčio įstaigų įsitraukė į „Judriau-
sio darželio“ konkursą, kuris vyko pirmą 
kartą ir sulaukė didelio susidomėjimo. Su-
sumavus visų dalyvių nueitus kilometrus, 
paaiškėjo, kad buvo įveikta daugiau kaip 
10 000 kilometrų.

Šiais metais konkursas vyks dviem 
etapais: nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 
2019 m. gegužės 31 d. ir nuo 2019 m. 
rugsėjo 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. 
Įstaigos bendruomenės, vaikai kartu 
su tėvais, artimaisiais pėsčiomis, dvi-
račiais ar kitomis priemonėmis (išsky-
rus mechanines transporto priemones) 
judės ir fiksuos savo įveiktus kilometrus 
mobiliosiomis programėlėmis.

Pavasarį pasitinkame aktyviai ir 
siekdami iki konkurso pabaigos įveikti 
20 000 kilometrų.

https://www.facebook.com/events/2254051181588912/
https://www.facebook.com/ISCApage/
https://twitter.com/isca_tweet?lang=en
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/konkursas-judriausia-imone-2019-aktyviai-ir-nebijanciai-issukiu-komandai-17081.html
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/konkursas-judriausia-imone-2019-aktyviai-ir-nebijanciai-issukiu-komandai-17081.html
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Jaunuolių savižudybių 
prevencija – 
išdrįsk paklausti

Jaunuolių savižudybės yra didelė vi-
suomenės sveikatos problema. Tai yra 
viena iš pаgrindinių 15–24 metų jаunų 
аsmenų mirties priežаsčių. Mokslininkų 
аtliktas tyrimаs pаžymi, kаd Lietuvoje 
vyresnio mokyklinio аmžiaus (15–19) 
vаikаi ir jаunuoliai žudėsi beveik 8 kаrtus 
dаžniаu nei jаunesnio mokyklinio аm-
žiaus (5–14 metų) vаikаi ir jаunuoliаi. 
Tokiа stаtistikа kelia nerimą ir skаtinа 
ieškoti priežаsčių bei išeičių.

Globė ir Goštautas (2013), tyrę 
Lietuvos paauglių polinkį į sаvižudy-
bę, nustatė, kad ir merginų, ir vаikinų 
grupėse jis susijęs su аsmenybiniаis 
sunkumаis, pvz., depresiškа nuotаikа, 
žemа sаviverte, vienišumu, uždаrumu, 
impulsyvumu, nerimаstingumu.

Paaugliams ir jaunuoliams būdin-
gas patiriamas stresas dėl didelio 
užimtumo, perkrautų ugdymo pro-
gramų, pervargimo ir perdegimo. Ilga-
laikė įtampa, žemas jautrumo stresui 
slenkstis, epizodiniai psichikos sveika-
tos sutrikimai, ekonominė našta, pa-
galbos neradimas ar net neieškojimas 
gali provokuoti jauno žmogaus savi-
žudiškas mintis ir sukelti pavojų pa-
kelti prieš save ranką.

Žiūrint iš visuomenės psichikos 
sveikatos perspektyvų, jaunų žmonių 
savižudybės yra vienos iš pagrindi-
nių problemų, kurias būtina spręs-
ti pasitelkiant efektyvias prevenci-
nes priemones. Kаip rodo esаmos 
pаdėties tyrimаi, sаvižudybių pre-

vencijа yra įmanomа, tik ši veiklа turi 
būti įvairiаpusė.

Daugelio mokslininkų, nagrinė-
jusių savižudybės procesą, nuomone, 
asmens ketinimus nusižudyti gali-
ma numatyti. Tereikia tik didesnio 
dėmesingumo, rūpesčio esančiam 
šalia. Labai svarbu, kad kuo daugiau 
žmonių žinotų, kaip galima atpažinti 
savižudišką elgesį, kaip interpretuoti 
savižudiškas mintis turinčio jaunuolio 
siunčiamus ženklus – pagalbos ieško-
jimo, siekiamo palaikymo, žinios sklei-
dimo ženklus. Apžvelkime svarbiau-
sius ir reikšmingiausius aspektus.

Kaip užkirsti kelią 
savižudybėms?
Yra skiriamos šios savižudybių 
prevencijos rūšys:
1. Prevencija – skirta sumažinti 

veiksnius, vedančius savižudybės link.
2. Intervencija – užtikrinti didesnį 

žmonių, svarstančių apie savižudybę, 
saugumą.

3. Postvencija – pagalba mėginu-
siems nusižudyti ir paveiktiems savižu-
dybių.

Kaip žinoti, ar jaunuolis linkęs 
galvoti apie savižudybę?
1. Nustatykite, ar jaunas asmuo gal-

voja apie savižudiškus veiksmus.
2. Paklauskite jaunuolio, ar jis turi 

savižudybės planą.
3. Išsiaiškinkite, koks savižudybės 

tikslas (tai parodys, kaip rimtai asmuo 
svarsto apie savižudybę ir mirtį).

4. Išsiaiškinkite apsauginius veiks-
nius – paklauskite jauno asmens apie 
jo santykius su aplinkiniais, tikslus, 
ateities planus ir kt.

Priežastys tiesiai paklausti 
apie savižudybę:
• Jums rūpi sužinoti.
• Rodo, kad žmogaus nesmerkiate.
• Aiškiai rodo, kad į savižudybę 

reikia žiūrėti rimtai.
• Jei žmogus ir negalvoja apie savi-

žudybę, paklausimas rodo, kad juo 
rūpinatės.

Svarbiausia – saugumas
Ką daryti, kai nutinka:
• Jei žmogus žaloja save ir (arba) kitus, 

kreipkitės į skubios pagalbos tarnybas.
• Jei žmogus negali dalyvauti inter-

vencijoje, užtikrinkite jo priežiūrą visą 
parą.

Kai išsiaiškinate:
• Kad sukurtas 

savižudybės planas, paklauskite žmo-
gaus, kaip jį saugiai suardyti?

• Kad yra alkoholio, narkotikų ir 
(arba) vaistų vartojimo problemų, pa-
klauskite žmogaus, ko reikia, kad visai 
nevartotų?

• Kad anksčiau pasitaikė savižudiško 
elgesio, paklauskite žmogaus, ką su-
prato, kas padėtų užtikrinti saugumą 
čia ir dabar?

• Kad yra psichikos sveikatos prob-
lemų, paklauskite žmogaus, ką supra-
to, kas padėtų užtikrinti saugumą čia 
ir dabar?

Jeigu jaunuolis turi savižudiškų 
minčių ar polinkį į savižudybę, svarbu:

• Nepalikti asmens vieno.
• Visos grėsmę keliančios priemonės 

ar įrankiai turi būti pašalinti ir patrauk-
ti nuo rizikoje esančio asmens.

• Jeigu jaunuoliui kyla rimta grėsmė 
gyvybei, kviesti pagalbą ir kiek ilgiau 
palaikyti su juo pokalbį.

ATSIMINKITE: dažnu savižudybės 
atveju užtenka tiesiog sąmoningai 
išklausyti jaunuolį ir suteikti jam psi-
chologinę pagalbą. Labai retai savi-
žudybė pasitaiko kaip spontaninis 
veiksmas, be jokių įspėjamųjų ženklų!

Jaunuoliams trūksta ir reikia žinių 
bei prevencinių renginių šia tema, 
todėl reikia skirti daugiau dėmesio 
jaunų žmonių švietimui apie savižudy-
bių reiškinį ir jos prevenciją.

Visiškai išvengti savižudybių 
neįmanoma, tačiau vykdant preven-
cines programas galima žymiai su-
mažinti jų skaičių.

Emocinė parama telefonu:
• Jaunimo linija +370 800 288 88
• Pagalbos linija moterims 
+370 800 663 66
• Vaikų linija 116111
• Vilties linija 116123
• Sidabrinė linija 8 800 800 20
• Linija doverija +370 800 772 77

Daugiau informacijos 
savižudybių prevencijos 
platformoje 

Sveikata

https://tuesi.lt/

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
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pradžia, o jų sezonas trunka iki lapkričio 
mėnesio. Lietuvoje erkių platinamomis 
ligomis – erkiniu encefalitu ir Laimo liga 
– asmenys serga net kelis kartus dažniau 
nei kitose Europos valstybėse. Žiema ir 
ankstyvas pavasaris – tinkamiausias me-
tas skiepytis nuo erkinio encefalito. Pradė-
ti skiepytis nuo šios erkių platinamos ligos 
medikai pataria šaltuoju metų laiku, kol 
erkės dar miega. Imunitetui nuo erkinio 
encefalito susidaryti reikalingos trys vakci-
nos dozės, kurios turi būti įskiepijamos su 
1–3 ir 5–12 mėnesių pertraukomis.

Preliminariais Užkrečiamų ligų ir 
AIDS centro duomenimis, pernai (2018 
m.) Lietuvoje registruoti 384 erkinio 
encefalito  ir 2293 Laimo ligos atvejai. 
Nors sergamumas erkių platinamomis 
ligomis mažesnis nei užpernai (2017 m.), 
manoma, dėl erkėms nepalankių kli-
matinių sąlygų – itin sausos vasaros vis 
dar išlieka didelis – 13,7 atv./ 100 tūkst. 
gyventojų. Lietuvoje erkių platinamo-
mis ligomis kasmet serga 2–3 tūkst. 
žmonių.

Tinkama aplinka
Specialistai primena, kad tinkamiau-

sias būdas mažinti ligas platinančių 
erkių populiaciją – tinkamai prižiūrėti 
parkus, sodybas, poilsiavietes – pjauti 
žolę, neleidžiant jai užaugti aukštesnei 
nei 10 cm. Erkei reikalinga drėgmė, tad, 
kol žolė žema, erkei gresia išdžiūvimas.

Profilaktika
Skiepai – viena veiksmingiausių er-

kinio encefalito profilaktikos priemonių. 
Vakcinaciją nuo erkinio encefalito re-
komenduojama pradėti žiemą arba 
ankstyvą pavasarį, kol dar neprasidėjęs 
erkių aktyvumo laikotarpis. Imunitetui 
nuo erkinio encefalito susidaryti reika-
lingos trys vakcinos dozės, kurios turi 
būti įskiepijamos su 1–3 ir 5–12 mėnesių 
pertraukomis. Nuo Laimo ligos vakcinos 
nėra, tad gali apsaugoti tik budrumas.

Papildomos atsargumo 
priemonės:
• Būnant gamtoje patartina dažnai 

apžiūrėti save ir bendrakeleivius. Aptik-
tas per drabužius ropojančias erkes su-
naikinti.

• Einant į mišką, reikėtų apsivilkti 
šviesiais drabužiais: viršutiniai drabužiai 
turėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių 
rankogaliai gerai priglustų prie riešo, 
kelnių klešnės taip pat turėtų būti ge-
rai prigludusios prie kūno, t. y. sukištos į 
kojines arba batų aulus. Galvą patartina 
apsirišti skarele arba užsidėti gerai pri-
glundančią kepurę, gobtuvą.

• Naudoti repelentus (nariuotakojus 
atbaidančias medžiagas). Repelentais 
apruošiamos atviros žmogaus kūno vie-
tos (veidas, kaklas, rankos). Repelen-
tais galima apruošti ir gamtoje dėvi-
mus drabužius. Apsaugos efektyvumas 
priklauso nuo repelento sudėties bei 
nariuotakojo jautrumo veikliosioms 
medžiagoms. Repelentų poveikio truk-
mė yra skirtinga.

Ką daryti įsisiurbus erkei?
Įsisiurbė erkė ir vis dar dvejojate, kaip 

ją teisingai ištraukti? Specialistai prime-
na, kad tam galima panaudoti papras-
čiausią pincetą. Prieš traukiant erkę rie-
balų ir kitų medžiagų naudoti nereikia, 
nes pašaliniai dirgikliai suaktyvina erkės 
mitybą. Erkę svarbu pincetu suimti kuo 
arčiau žmogaus kūno odos ir nesukio-
jant staigiu judesiu traukti į viršų, įkan-
dimo vietą dezinfekuoti. Anot medikų, 
organizmo savijautą ir įkandimo vietą 
rekomenduojama stebėti mėnesį – per 
šį laiką pasireiškia erkių platinamų ligų 
simptomai. Ištrauktos erkės į laboratori-
ją vežti tyrimams neverta, jei ji ir buvo 
infekuota, efektyvių prevencinių prie-
monių, galinčių padėti apsisaugoti nuo 
įkandimo, nėra.

Informacija parengta naudojantis 
www.ulac.lt duomenimis

Trumpos naujienos
Įvyko kūno kultūros 
mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo 
seminaras

Š. m. kovo 22 d. „Švyturio“ arenoje 
vykusioje parodoje „Sveikata 2019“ 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro specialistai organizavo kvalifikaci-
jos kėlimo seminarą kūno kultūros moky-
tojams „Vaikų ir paauglių sveikos gyvense-
nos veiksniai: fizinio aktyvumo ypatumai“. 
Seminare dalyvavo 73 dalyviai.

Dr. Kęstutis Bunevičius, vaikų spor-
to klubo „Startukas“ įkūrėjas, nuolatinis 

Kartu su pavasario 
gamta pabunda ir 
erkės

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos specialistai įspėja, kad atšilus orui 
pabunda ir erkės, kurios platina pavojin-
gas ligas. Kovo mėnesis – erkių aktyvumo 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Paminėta 
Pasaulinė Dauno 
sindromo diena

Kovo 21-ąją pasaulyje buvo švenčia-
ma Pasaulinė Dauno sindromo diena, 
kuria siekiama atkreipti visuomenės 
dėmesį ir formuoti teigiamą požiūrį į 
žmones su šia negalia bei jų artimuosius. 
Šventė kasmet neaplenkia ir Lietuvos: 
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globė-
jų asociacija šįmet jau trečią kartą kvietė 
gyventojus kovo 21-ąją pasipuošti skir-
tingomis kojinėmis ir taip išreikšti palai-
kymą jautriai visuomenės grupei. Prie 
šios iniciatyvos su malonumu prisijungė 
ir Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro kolektyvas, taip išreikšdamas 
palaikymą ir toleranciją žmonėms su 
Dauno sindromu bei jų šeimoms. 

konferencijų, seminarų dalyvis, Tarp-
tautinės lengvosios atletikos federacijos 
(IAAF) mokymų programos „Kids Ath-
letics“ sertifikuotas specialistas, dalino-
si žiniomis tema ,,Vaikų ir suaugusiųjų 
sveikas fizinis aktyvumas ir pagrindinės 
laikysenos problemos“. Lektorius išsa-
miai aptarė vaikų, paauglių ir suaugusių-
jų fizinio aktyvumo rekomendacijas, 
pasidalino žiniomis, kaip sudominti, 
motyvuoti šias tikslines grupes ir tiks-
lingai parinkti fizinį krūvį. Minėtasis 
lektorius taip pat skaitė paskaitą apie 
pagrindines laikysenos problemas, pvz., 
plokščiapėdystę, kifozę, lordozę, rau-
menų disbalansą, bei patarė, kaip to 
išvengti ir, esant sutrikimams, juos ko-
reguoti.

Sporto universiteto Socialinio ugdy-
mo katedros lektorė Aida Gaižauskienė 
diskutavo tema „Vaikų, turinčių emo-
cijų ir elgesio sutrikimų, ypatumai ir 
korekcijos galimybės per fizinę veiklą“. 
Diskusijos tikslas – pateikti informaciją 
apie vaikų, turinčių emocijų ir elgesio 
sutrikimų (toliau – EES), tipus, elgesio 
ypatumus, supažindinti su pagrindi-
nėmis pedagogų bendravimo strategi-
jomis koreguojant vaikų elgesį per fizinę 
veiklą, sėkmingais bendravimo būdais 
su vaikais, turinčiais EES (atvejo analizė), 
aptarti bendravimo klaidas, pristatyti 
BASC-2 elgesio vertinimo sistemą.

Įvyko piešinių 
konkursas 
moksleiviams 
„Klaipėda – 
sveikas miestas 2019“

2010 m. spalio 25 d. Klaipėdos miestas  
paskelbtas pasaulinio judėjimo „Sveiki 
miestai“ nariu. Pats judėjimas per trisde-
šimt metų kėlė daug tikslų savo nariams, 
2014–2018 metų planuose buvo keli pa-
grindiniai: gyventojų dalyvavimas, priimant 
sveikatai svarbius sprendimus, ir įvairių struk-
tūrų bendradarbiavimas sveikatos labui.  

Organizuojant priešinių konkursą 
„Klaipėda – sveikas miestas“ buvo siekia-
ma atkreipti dėmesį į tai, kad sveikata 
reikia rūpintis nuolat, nuo mažumės iki 
brandos. Siūlomos temos: aplinkos svei-

Plačiau apie judėjimą

Padėkos buvo nusiųstos ir nugalėtojų 
mokytojams bei mokyklų visuomenės 
sveikatos specialistams.

kata (ekologija), sportas ir vaikai (fizinis 
aktyvumas), partnerystė sveikatos labui.

Dalyviai buvo skirstomi į dvi grupes: 
1–4 kl. bei kita grupė – vyresni mokiniai. 

Vaikai piešė noriai, gal ir paskatinti 
mokytojų ar visuomenės sveikatos spe-
cialistų, todėl konkurse dalyvavo per 250 
darbų. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, kaip konkurso organiza-
torius, pasitelkė į pagalbą ilgametį part-
nerį Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos 
fakultetą. Jo profesorius Vakaris Ber-
notas mielai padėjo atrinkti geriausius 
piešinius.   

Taigi pirmų klasių grupėje 1 vietą 
laimėjo „Versmės“ progimnazijos mokinė 
Gabija Daugėlaitė, antrų klasių grupė-
je pirmas buvo Sendvario progimnazi-
jos moksleivis Ugnius Untulis, trečios 
klasės grupėje nugalėtoja tapo „Varpelio“ 
mokyklos-darželio atstovė Eva Karužaitė. 
Vyresniųjų, t. y. ketvirtų klasių, nugalėto-
ja tapo „Gilijos“ pradinės mokyklos moks-
leivė Arija Rudečenko.  Gaila, kad vyriau-
sia konkurso dalyvė Ugnė Šiukšterytė iš 
„Vėtrungės“ gimnazijos pavėlavo konkur-
sui pateikti savo darbą, nors ir buvo ap-
dovanota specialiu prizu. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras piešinių konkurso nugalėto-
jams organizavo šventę „Švyturio“ areno-
je, kur buvo iškabinti geriausi darbai 
(nugalėtojų darbus galite pamatyti čia), 
kurių susidarė daugiau kaip 50.  Pačių 
geriausių piešinių autoriai (15 moks-
leivių) sulaukė Klaipėdos mero padėkų ir 
buvo apdovanoti ypatingais prizais.  

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Pokyčių savaitė – 
puikus būdas pradėti 
gyventi sveikiau

Puiki žinia – balandį startuoja regis-
tracija į gegužės mėnesį prasidėsiančias 
pokyčių savaites jaunimui (16–24 m.) ir 
darbingo amžiaus žmonėms.

Pokyčių savaitės jaunimui programo-
je numatytos temos apims ne tik sveika-
tos, bet kartu ir edukacinius klausimus, 
o visa tai bus papildyta interaktyviomis 
veiklomis ir sveikatai palankiu fiziniu 
aktyvumu! Veiklose dalyviai įgis ne tik 
teorinių žinių, bet ir daug praktinių pa-
tarimų apie sveiką gyvenimo būdą tie-
siai iš visuomenės sveikatos specialisto, 
dietisto ar psichologo lūpų. Pokyčių 
savaitės temos:

• kaip motyvuoti save;
• kaip išmokti stresuoti;
• fizinio aktyvumo integravimas;
• protų mūšis ir aktualiausi klausimai 

mitybos srityje;
• savanorystės galimybės Klaipėdos 

mieste;
• verslumo idėjos ir patarimai jauni-

mui.

Šalia grupinių veiklų dalyviai turės 
galimybę su specialistais konsultuo-
tis individualiai, susidaryti individualų 
fizinio aktyvumo planą, pagal kurį kuo 
puikiausiai bus galima sportuoti namie, 
reguliariai stebėti kūno svorio pokyčius 
(jeigu yra poreikis) ir kartu su dietistu 
analizuoti savo pildomo mitybos dieno-
raščio duomenis.

Dalyvavimas pokyčių savaitėje, skirto-
je darbingo amžiaus žmonėms, taip pat 
padės susiformuoti tinkamus sveikos 
gyvensenos įgūdžius. Pirmojo susitikimo 
metu dalyviams bus atliekami matavimai 
(kūno kompozicijos ir pan.) bei grynina-
mi kiekvieno dalyvio asmeniniai tikslai 
dalyvaujant programoje. Kitų susitikimų 
metu bus kalbama aktualiomis temomis: 
stresas bei kaip su juo tvarkytis, intuity-
vus valgymas, maisto produktų etikečių 
skaitymas, taip pat bus mankštinamasi 
prižiūrint fizinio aktyvumo specialistui. 
Paskutinio susitikimo metu bus aptaria-
mi pasiekti pokyčiai, diskutuojama daly-
vių užduotais klausimais. 

Siekiant užtikrinti pakankamą dėmesį 
kiekvienam dalyviui, abiejose pokyčių 
savaitėse numatytas ribotas vietų skai-
čius. Paskubėkite registruotis! 

Pirmasis vaikščiojimo grupių ciklas, 
startavęs pirmosiomis pavasario dieno-
mis, kviečia suskubti nespėjusius prisi-
jungti ir dalyvauti naujai renkamos gru-
pės veiklose. Dalyvių atsiliepimai džiu-
gina, o mes priduriame – geriausios re-
komendacijos iš veiklą išbandžiusių!

Naujas vaikščiojimo grupių ciklas 
startuoja balandžio 12 d. ir tęsis iki 
gegužės 10 d. kiekvieną penktadienį 
10.00 val. 

Užsiregistravusiems priklausys:
• net penki vaikščiojimai, kurių metu 

kartu su specialistais bus žygiuojama 
maršrutu Melnragė I – Melnragė II – 
Melnragė I (pavargusiems yra galimybė 
grįžti viešuoju transportu iš autobusų 
stotelės, esančios Melnragėje II);

• sveikatinančios mankštos ir paskai-
tos įvairiomis sveikatos temomis po at-
viru dangumi;

• aktyviausių ciklo dalyvių (penkto-
jo vaikščiojimo metu) lauks motyvuo-
jančios dovanėlės!

VAIKŠČIOJIMAI SKIRTI 
55 M. IR VYRESNIEMS ASMENIMS.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
mob. tel. 8 640 93 340.
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Startuoja registracija 
į naują vaikščiojimo 
grupių ciklą!

Renginiai ligų. Širdies ir kraujagyslių bei cukrinio 
diabeto ligos visame pasaulyje siejamos 
su netinkama žmonių gyvensena: ne-
sveika mityba, mažu fiziniu aktyvumu, 
rūkymu, antsvoriu bei hipertenzija. Sie-
kiant sumažinti gyventojų sergamumą 
minėtomis ligomis, jau ketverius metus 
Lietuvoje vykdoma Širdies ir kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių as-
menų sveikatos stiprinimo programa. Ši 
sveikatos stiprinimo programa vykdoma 
naudojant žmogiškuosius ir kitus išteklius, 
pasitelkus Lietuvos nacionalinei sveikatos 
sistemai priklausančias pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas ir savivaldy-
bių visuomenės sveikatos biurus. Sveika-
tos stiprinimo programa yra visiškai 
nemokama, skirta vyrams nuo 40 iki 55 
metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų.

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras taip pat vykdo šią programą 
kitu pavadinimu – ,,Širdies ritmu“.  Per visą 
programos gyvavimo laikotarpį šioje pro-
gramoje pradėjo dalyvauti ar bent jau su 
ja susipažino 1347 asmenys. 2015 m. šią 
programą baigė ir puikių rezultatų, padė-
jusių pagerinti sveikatą, pasiekė 52 asme-
nys, 2016 m. – 32 asmenys, 2017 m. – 81 
asmuo, 2018 m. – 45 asmenys. ,,Širdies 
ritmu“ programos dalyviai džiaugiasi su-
mažėjusiu kūno svoriu, padidėjusiu fiziniu 
aktyvumu, geresniais kraujo tyrimų bei 
kraujo spaudimo rodikliais, geresne emo-
cine savijauta ir nuotaika. Ši programa 
padeda ne tik pagerinti sveikatą, bet ir su-
sipažinti su naujais žmonėmis, išbandyti 
naujas fizinio aktyvumo veiklas, dalyvauti 
įvairiose paskaitose bei renginiuose. 

Tikimės, kad šiais metai mūsų pro-
gramos dalyvių skaičių papildys gausus 
būrys naujų dalyvių, norinčių pagerinti 
savo fizinę ir emocinę sveikatą. Apie šią 
programą daugiau galite sužinoti iš savo 
šeimos gydytojo arba apsilankę Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro inter-
netiniame tinklapyje 

www.sveikatosbiuras.lt.

Galbūt jau metas 
dalyvauti sveikatos sti-
prinimo programoje?

Kasmet pasaulyje didėja sergamumas 
ir mirtingumas dėl širdies ir kraujagyslių 
ligų. Lietuvoje beveik kas antras žmo-
gus  miršta nuo kraujotakos sistemos 

http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/balandis-dziugins-sveikatinanciu-naujienu-gausa-17103.html
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• Mankšta su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Pirmadieniais 
(balandžio 8, 15 ir 29 d.) 8.45 val.
Ketvirtadieniais 
(balandžio  11, 18 ir 25 d.) 8.45 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 

• Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Antradieniais 
(balandžio 16 ir 23 d.) 17.30 val. 

Parkas, esantis šalia Vasaros estrados 
(susitikimo vieta: Klaipėdos tuberkuliozės 

„Niekas nesuteiks jums ramybės, tik jūs pats.“ R. V. Emersonas 7 
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Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2019 m. balandis

• Teoriniai ir praktiniai mokymai 
griuvimų prevencijos tema 
„Pusiausvyros lavinimas ir stiprinimas 
vyresniame amžiuje“ 
SEMINARAS:
Ketvirtadienį 
(balandžio 11 d.) 11.00 val.

MANKŠTOS:
Trečiadieniais (balandžio 10, 17, 24 d. 
bei gegužės 8 ir 15 d.) 8.45 val.

• Paskaita „Sveikas senėjimas“ 
Pirmadienį 
(balandžio 8 d.) 15.00–16.30 val.
Trečiadienį 
(balandžio 10 d.) 15.00–16.30 val.
Penktadienį 
(balandžio 12 d.) 13.00-14.30 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)

•  Vaikščiojimo grupės 
Penktadieniais 
(balandžio 12, 19, 26 
bei gegužės 3 ir 10 d.) 10.00 val.

I Melnragės paplūdimys 
(susitikimo vieta: prie PC „Maxima“ įėjimo)

• Kino filmai:
DRAMA „Risčia“ (premjera)
Penktadienį (balandžio 5 d.) 18.20 val.

DOKUMENTIKA „Rūgštus miškas“ (po 
peržiūros lauks susitikimas su režisiere) 
Pirmadienį (balandžio 8 d.) 18.00 val.

Laisvalaikio centras „ArleKinas“ 
(Bangų g. 5a)

Registracija mob. tel. 8 640 933 40. 

Papildoma informacija:
•  Vienai grupei skirtos 3 paskaitos sveiko 
senėjimo tema.
• Vienam asmeniui skirti 5 vaikščiojimo 
grupių susitikimai. Vaikščiojimo grupių 
maršrutas: Melnragė I – Melnragė II – Meln-
ragė I. Vaikščiojimo trukmė – 1,5 val. Pa-
sivaikščiojimų metu numatytos sveikati-
nančios mankštos ir paskaitos įvairiomis 
sveikatos temomis po atviru dangumi, o 

Veiklos, skirtos 55+ 
amžiaus grupės asmenims 
(projektas „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių sveikos 
gyvensenos skatinimas“ )

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

Veiklos, skirtos 60+ amžiaus 
grupės asmenims 
(projekto „Chrodis+“ veiklos)

• 60+ amžiaus asmenų lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencinė programa 
Data ir laikas tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais. 

• Paskaita „Sveikatą stiprinanti mityba“ 
esamiems ir naujiems programos 
dalyviams 
Pirmadienį (balandžio 15 d.) 10.00 val. 
 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Papildoma informacija ir registracija mob. 
mob. tel. 8 640 933 43.

Programą sudaro daugiakomponentės 
veiklos, kurių metu daugiausiai dėmesio 
skiriama kasdienėms fizinio aktyvumo 
treniruotėms, ir 2 kartus per savaitę – jėgos 
treniruotėms. Kasdienių treniruočių 
pagrindas – vaikščiojimas. Jėgos treniruočių 
programą sudaro 12 pratimų pagrindinėms 
raumenų grupėms. 
Siekiant įvertinti dalyvių fizinę būklę ir 
sveikatą, atliekami matavimai pasitelkiant 
įvairius prietaisus: dinamometrus, prietaisus, 
stebinčius širdies darbą fizinio krūvio metu.

aktyviausių asmenų, kurie dalyvaus visuose 
ciklo susitikimuose, laukia STAIGMENOS! 
•Vienam asmeniui skirti abu kino filmai. Kviečiame dalyvauti nemokamoje 

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukri-
nio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programoje. 
Programa skirta 50–65 m. amžiaus 
moterims ir 40–55 m. amžiaus vyrams, 
turintiems antsvorio, besiskundžian-
tiems padidėjusiu arteriniu kraujo 
spaudimu, pulsu, kurių padidėjusi cho-
lesterolio ir (ar) gliukozės koncentracija 
kraujo serume. Asmenys, norintys 
dalyvauti programoje arba gauti papil-
domos informacijos, gali kreiptis 
tel. (8 46)  31 10 12, 
mob. tel. 8 615 161 55, 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

ligoninės automobilių stovėjimo aikštelė)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt

Paskaitos šeimoms

• Sveikos šeimos akademija
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais
Klaipėdos m. visuomenės 
sveikatos biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel.  (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt  

Veiklos  bendruomenei

• Pokyčių savaitė*
Registracija į pokyčių savaitę vyksta iki  
balandžio 30 d. 
Pokyčių savaitė prasidės gegužės 6 d.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras      
(Taikos pr. 76)
Daugiau informacijos ir registracija 
mob. tel. 8 640 93 346 arba 
el. p. deimante@sveikatosbiuras.lt

•  Tarptautinė iniciatyva „Diena be lifto“  
Trečiadienį (balandžio 24 d.) 
Klaipėdos miestas 
Daugiau informacijos apie iniciatyvą 
mob. tel.  8 640 93 342 arba 
el. p. gintare@sveikatosbiuras.lt bei 
Sveikatos biuro internetinėje svetainėje 
www.sveikatosbiuras.lt  ir socialinio tinklo 
Facebook paskyroje Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


• Jogos treniruotė 
Antradieniais 
(balandžio 9 ir 23 d.) 13.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel.  8 640 93 342

• Kūdikių mankštos (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais (balandžio 2, 9, 16, 23 ir 
30 d.) 10.00 val.
• Nėščiųjų mankštos 
Antradieniais (balandžio 2, 9, 16, 23 ir 
30 d.) 11.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel.  (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt   

Įvertinti naujienlaiškį –

„Užsirašyk tai savo širdyje – kiekviena diena yra geriausia metų diena.“ R. V. Emersonas 8

Kontaktai
MUS RASITE:

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt     
https://www.facebook.com/biuras

       DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI       
       Naujienlaiškį parengė 
      Klaipėdos miesto visuomenės 
      sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Nr. 23 (2019 m. balandis)

• Aikido treniruotės suaugusiems 
ir paaugliams nuo 16 m. 
Antradieniais 
(balandžio 2, 9, 16, 23 ir 30 d.) 19.30 val.
Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas) 
Trečiadieniais 
(balandžio 3, 10, 17 ir 24 d.) 19.30 val.
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)

Veiklos vaikams ir jaunimui 

Registracija mob. 8 647 19 125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt

Pokyčių savaitė prasidės gegužės 2 d. 
Klaipėdos miestas (tiksli vieta derinama) 
Daugiau informacijos ir registracija 
mob. tel.   8 640 93 341 
(galima rašyti ir trumpąją SMS žinutę) arba 
el. p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

• Aikido treniruotės vaikams (6–15 metų) 
Antradieniais (balandžio 2, 9, 16, 23 ir 
30 d.) 16.00 val.
Klubas „Budokan“  
(Dubysos g. 10, „Švyturio“ arena)
Pirmadieniais 
(balandžio 1, 8, 15, 22 ir 29 d.) 15.00 val.
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2A, 
už E. Balsio gimnazijos, minkštoji salė)

Registracija mob. tel. 8 618 77084; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 

Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt

Pirmadieniais 
(balandžio 1, 8, 15, 22 ir 29 d.) 18.00 val.
Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2, III korpusas, 5 aukštas)
Antradieniais 
(balandžio 2, 9, 16, 23 ir 30 d.) 18.15 val.
Klubas „Budokan“
(Panevėžio g. 3, lopšelis-darželis „Atžalynas“)
Antradieniais 
(balandžio 2, 9, 16, 23 ir 30 d.) 15.45 val.
Klubas „Budokan“ 
(Tauralaukio g. 1, „Balticum“ sporto centras)

Registracija mob. tel. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 

Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt 

DĖMESIO!!!
Registracija į kovo mėn. vykstančias veiklas prasideda nuo balandžio 1 d. (pirmadienio) 8.00 val.  nurodytais kontaktais.

***
Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, 

kreipkitės tel. 8 640 933 42 arba el. paštu visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;  www.sveikatosbiuras.lt, www.facebook.com/biuras 

Veiklos darbingo amžiaus 
žmonėms

Šokių studija „Akredus“ 
(Minijos g. 2, III korpusas)

• Lėto tempo viso kūno treniruotė* 
Ketvirtadieniais 
(balandžio 4, 11, 18, 25 d.) 17.30 val.

• Kalanetika* 
Pirmadieniais (8 ir 15 d.) 12.00 val.
Trečiadieniais 
(balandžio 3, 10 ir 17 d.) 12.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 

Registracija mob. tel.  8 640 93 342
Papildoma informacija:
• Atvykstant į Solo Latino šokių repeticijas, 
būtina turėti batus pasikeisti. 

• Konkursas „Judriausia įmonė 2019“* 
Registracija į konkursą vyksta 
iki balandžio 30 d.
Konkurso laikotarpis – 
nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d. 
Klaipėdos miestas 
Daugiau informacijos apie konkursą 
mob. tel.  8 640 93 342 arba 
el. p. gintare@sveikatosbiuras.lt bei 
Sveikatos biuro internetinėje svetainėje 
www.sveikatosbiuras.lt ir socialinio tin-
klo Facebook paskyroje Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras.

• Solo Latino šokiai* 
Antradieniais (balandžio 2, 9, 16, 23 ir 
30 d.) 17.30 val. 

• Pokyčių savaitė jaunimui 
(16-24 metų)* 
Registracija į pokyčių savaitę vyksta 
iki  balandžio 30 d. 

* Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt
https://www.facebook.com/biuras
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt

